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Notícias Maristas

administração geral

A Comitê de Missão se reúne na Casa geral, de 28 de ja-
neiro a 1º de fevereiro. Membros do comitê, membros do 
Conselho Geral, representantes regionais e outros convi-
dados estão presentes na reunião.

Os objetivos deste encontro são conhecer as dinâmicas do 
trabalho em diferentes partes do Instituto e sugerir formas 
de conectar o plano estratégico da Administração geral, os 
projetos das regiões e os planos das diferentes estruturas 
operacionais relacionadas com a Área de Missão.

Outro objetivo deste encontro é trocar ideias sobre o pla-
no estratégico, especialmente tópicos inerentes ao Secre-
tariado de Educação e Evangelização. Do mesmo modo, 
o encontro é uma oportunidade para partilhar pontos de 
vista sobre questões jurídicas e administrativas do Institu-
to e das Regiões.

O Comitê - nomeado pelo Conselho Geral por um período 
de dois anos (2017 a 2019) - busca identificar a melhor 
maneira de eventualmente continuar seu trabalho no fu-

•  Os conselheiros gerais, Irmãos Ken McDonald e Óscar 
Martín, até 2 de janeiro, participam do encontro dos Pro-
vinciais da África, em Nairóbi, Quênia.
•  Nessa semana a Casa Geral recebe os participantes do 
Comitê de Missão, que se reúne com vários convidados. 
Do encontro, participam vários irmãos do Conselho e da 
Administração Geral.

•  O Ir. Álvaro Sepúlveda, representando a FMSI, de 27 a 
30 de janeiro participa, em Paris, da reunião do Conselho 
de Administração do Escritório Internacional Católico da 
Criança (BICE).
•  De 1 a 3 de fevereiro, o Ir. Luis Carlos, Vigário Geral, 
acompanha a formação conjunta para Irmãos e Leigos da 
Província Ibérica, em Lardero, na Espanha.

incrementar a sinergia no campo da missão marista

encontro do comitê de missão

http://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5020
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O Centro Marista In-
ternacional (MIC), um 
centro de formação 
pós-noviciado para 
os jovens Irmãos da 
África e Madagascar, 
abriu suas instala-
ções a diversas con-
gregações religiosas 
presentes em Nairóbi 
(Quênia) para cursos 
e mestrados.
Entre as congrega-
ções que frequenta-
ram os cursos estão 
as Irmãs Missioná-
rias Combonianas, 
Irmãs Missionárias 
do Quebeque, Mis-
sionárias Médicas de 
Maria (MMM), Padres 
Oblatos da Imaculada Conceição, Irmãs Franciscanas Eli-
sabeth, Irmãs Canossianas, Irmãs de Nossa Senhora das 
Missões, Irmãos de Nossa Senhora da Misericórdia (CMM) 
e, em breve, também as Irmãs do Preciosíssimo Sangue e 
outras congregações religiosas.
As instalações que o MIC colocou a serviço de outras 
congregações e grupos religiosos são as alas “Basílio” e 
“l'Hermitage”.
A ala Basilio foi alugada temporariamente a um grupo de 
sacerdotes e religiosos que estão fazendo um mestrado 
em Aconselhamento e Terapia Psico-Espiritual. Da mes-
ma forma, a ala HERMITAGE foi disponibilizada como um 

espaço espiritual 
para diferentes 
grupos que rea-
lizam programas 
de renovação es-
piritual, períodos 
sabáticos e pre-
parativos de sete 
semanas para a 
profissão perpé-
tua. E para cur-
sos curtos (duas 
semanas) desti-
nados a líderes 
comunitários e 
animadores, que 
começarão em 
breve.
O atual grupo de 
religiosos que se 
preparam para a 

profissão perpétua é composto por três Irmãos Maristas 
da Província da África Austral (Irmãos Peter Zulu, Dias Ge-
muse e Ignatius Matemba), duas Irmãs Franciscanas Elisa-
betinas e uma Irmã Canossiana.
A iniciativa do MIC visa partilhar as instalações dispo-
níveis e, ao mesmo tempo, dar a conhecer os seus pro-
gramas de estudo e propostas de formação e diferentes 
grupos.
O Centro Marista Internacional oferece uma formação de 
quatro anos para os jovens Irmãos da África em Educação 
e um diploma em Estudos Religiosos. Hoje é composta 
por 77 Irmãos: 68 Irmãos em formação e 8 formadores.

centro internacional marista

o mic abre suas portas para diferentes congregações religiosas

turo e planejar as atividades para os próximos anos.

Entre os participantes estão os membros do Comitê: Ir. Luis 
Carlos Gutierrez (Vigário geral), Ir. Ben Consigli (Conselhei-

ro geral), Ir. Libardo Garzón (Ecônomo 
geral), Sr. Frank Malloy (Austrália), 
Ir. Ador Santiago (East Asia), Sr. Mike 
Greeff (África Austral), Ir. Marciano 
Guzmán (Mediterrâneo), Ir. Gregorio 
Linacero (América Central) e Paulo Si-
rino (Brasil Centro-Sul).

Além dos membros do Comitê, foram 
convidados: Ir. Kevin Wanden (Ocea-
nia), Ir. Ifeanyi Mbaegbu (África), Sra. 
Angela Sestrini (Europa), Ir. Alberto 
Aparicio (América Sul) e Ir. Andreu Sá-
nchez (Conferência Marista Espanho-
la), Ir. Rick Carey (Diretor do Secreta-
riado de Solidariedade e Diretor da 

FMSI), Ir. Valdicer Fachi (diretor do Departamento de Cola-
boração para a Missão Internacional); Luca Olivari (asses-
sor do Conselho Geral), Ir. Mark Omede e Ir. Carlos A. Rojas 
(Diretores do Secretariado de Educação e Evangelização).

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5021
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5020
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A Comunidade Internacional La-
valla200> de Siracusa, Itália, inau-
gurou no dia 18 de janeiro um novo 
centro de ajuda e orientação intercul-
tural dedicado aos jovens imigrantes 
e refugiados.

Estiveram presentes na abertura ofi-
cial do Centro Intercultural de Ajuda 
e Orientação (CIAO): o arcebispo de 
Siracusa, Dom Salvatore Pappalardo; 
os seis membros da comunidade ma-
rista; o prefeito de Siracusa e outros 
representantes das instituições lo-
cais; o Ir. Cláudio Begni, representan-
do a Província Mediterrânea; e outras 
pessoas que colaboram com a missão 
marista na cidade.

A comunidade marista está a servi-
ço dos imigrantes desde 2016, tendo 
aberto a comunidade a convite de Dom 
Salvatore Pappalardo, que pediu para 
formar na diocese uma instituição que 
trabalhasse em favor dos migrantes.

São membros da comunidade Ga-
briel Bernardo da Silva, Mario Araya, 
Ir. Onorino Rota, Regina Biasibetti, Ir. 
Ricky Gomez e Rosa Maria Schiaffin.

Colaboram com a comunidade ma-
rista, outras associações, grupos e 
pessoas que desejam ajudar os imi-
grantes, que são jovens com proteção 
internacional e menores estrangeiros 
não acompanhados, com o objetivo 
de integrá-los na sociedade italiana.

O Ir. Onorino Rota, no último boletim 
Siracusa News, sublinhou: "Estamos 
convencidos de que a fé que nós seis 
da comunidade temos não atinge os 
níveis alcançados pelo Padre Cham-
pagnat, mas se todos vocês nos aju-
darem com a oração, certamente con-
seguiremos fazer algo de belo para o 
próximo e para Deus.

Com a inauguração do Centro de aco-
lhida de imigrantes, os maristas de 
Champagnat puseram em prática um 
dos apelos do XXII Capítulo geral, que 
pede para "Incrementar uma presen-
ça significativa entre as crianças e jo-
vens nas margens do mundo".

A região de Siracusa é o lugar italiano 
com o maior fluxo de imigração afri-
cana, que chega à ilha da Sicília fugin-
do de seus países.

se todos ajudarem com a oração, certamente 
conseguiremos fazer algo bonito

a comunidade lavalla200> inaugurou um 
centro para imigrantes

notícias breves

■  Cruz del Sur

Trinta Irmãos realizaram um re-
tiro em Mar del Plata, de 4 a 10 
de janeiro, procurando favorecer 
o crescimento espiritual. Duran-
te a missa de encerramento, o 
Ir. Pablo Rifarachi fez a primeira 
profissão no Instituto e os Irmãos 
Víctor  Carrasco, Mario Ramírez e 
Gabriel Polo renovaram os votos.

■  CompoStela
A província começou um progra-
ma de formação sobre a comu-
nicação que percorrerá todos 
os centros educativos cujo des-
tinatários são os responsáveis 
dos centros. Sublinha-se que a 
comunicação não se improvisa e 
que todos são responsáveis pela 
construção da nossa imagem 
através da comunicação.

■  líbano, ItálIa, eSpanha
Nos centros maristas do Líbano, 
Itália e Espanha da Província Me-
diterránea, de 21 a 25 de janeiro, 
aconteceu a semana vocacional 
marista, que teve como objeti-
vo ajudar aos alunos a crescer 
em seu caminho vocacional. O 
lema da semana foi #JumpWalk-
Dream.

■  novICIado bolívIa
O Noviciado da Região América 
Sul, em Cochabamba, começou o 
novo ano com 15 noviços: 11 no 
primeiro ano e 4 no segundo.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5019
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premiada a peça "o Quinto evangelho"

uma obra composta por textos extraídos      
dos escritos do irmão henri vergès

"Antonio, aqui vai uma boa notícia." Foi assim que o Ir-
mão Alain Delorme começou sua mensagem há alguns 
dias. A notícia publicada pela mídia na França é que a 
segunda edição do prêmio Père-Jacques-Hamel, criado 
em 2017, foi para o filme que mostra a peça teatral “O 
Quinto Evangelho”.
Esta obra, escrita pelo jovem dominicano Irmão Adrien 
Candiard e representada por Francesco Agnello, é com-
posta por textos extraídos dos escritos do Irmão Henri 
Vergès, o primeiro religioso assassinado em 8 de maio 
de 1994 na Argélia e beatificado em 8 de dezembro em 
Oran, junto com outros 18 mártires. O vídeo destaca al-
guns dos pensamentos do Ir. Henri Vergès amadurecidos 
durante quase 25 anos na Argélia, exercendo sua missão 
de educador, guiado pelo carisma marista.
O Quinto Evangelho foi divulgado pelo CFRT (Comité 
français de radio-televisão, produtor da emissão Jour du 
Seigneur) em junho de 2018.

Prêmio Père-Jacques-Hamel
O prêmio foi criado em 2017, em homenagem ao sacer-
dote normando assassinado em 2016 em sua igreja, e 
premia uma obra (artigo, livro, documentário...) que des-

taca iniciativas de paz e promoção do diálogo inter-reli-
gioso.
O júri também concedeu uma menção especial à teólo-
ga muçulmana Nayla Tabbara e à jornalista de La Croix 
Marie Malzac pelo seu livro “O Islamismo visto por uma 
mulher”, publicado pelas edições Bayard em outubro de 
2018.

mundo marista

Madagascar
Celebração do aniversário do Instituto

Irlanda
Moyle Park College Marist

Espanha: IX Assembleia do grupo 
MarCha, Província Compostela

Panamá: Jovens Maristas na Jornada
Mundial da Juventude

Portugal: Centro Marista de Vouzela, 
Atelier de espiritualidade

Líbano
Visita do Conselho do Projeto Fratelli

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5018
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herança marista

novos membros da comissão do patrimônio espiritual marista

De 13 a 16 de janeiro, realizou-se no Mos-
teiro de Les Avellanes, Espanha, a terceira 
Assembleia dos Conselhos de Missão das 
cinco Províncias da Região Europa. Na pri-
meira parte do encontro, além de recordar 
os progressos alcançados até agora como 
Região, foram trocadas experiências de 
boas práticas por cada uma das Províncias 
e foi apresentado o trabalho das equipes 
europeias já em funcionamento (Pastoral, 
Solidariedade e Proteção de Menores).
Representando a Administração Geral do 
Instituto, O Ir. Óscar Martín, Conselheiro Ge-
ral, apresentou o plano estratégico e a nova 
estrutura do Governo Geral.
O trabalho posterior da Assembleia foi centrado na for-
mação. Nesse sentido, cada uma das Províncias apresen-
tou os pontos mais importantes de seus planos de forma-
ção e procurou abordar as seguintes questões:
necessidades de formação que podem ser atendidas 
conjuntamente pela Europa marista;
aspectos que podem ser modificados, mantidos ou eli-
minados das formações que estão sendo desenvolvidas 
atualmente na Europa Marista;

formações que estão sendo realizadas atualmente nas 
Províncias e que podem ser oferecidas à Europa Marista.
Num primeiro momento, o trabalho foi realizado em 
grupos compostos pelas diferentes áreas de trabalho, e, 
depois, pelos Conselhos de Missão das Províncias. O tra-
balho resultou numa série de propostas que serão abor-
dadas pelo Conselho Europeu de Missão para a imple-
mentação de novas iniciativas como Região e a revisão 
das existentes.

No dia 16 de novembro, o Conselho 
geral nomeou os novos membros da 
Comissão do Patrimônio Espiritual 
Marista. Os membros da Comissão 
foram eleitos por um período de três 
anos, de janeiro de 2019 a dezembro 
de 2021.

O Irmão Ernesto Sanchéz, Superior 
Geral, na carta enviada aos Provin-
ciais, comunicou os membros da 
Comissão: Irmão Antonio Ramalho 
(coordenador - Brasil Centro-Norte), 
Irmão André Lanfrey (L'Hermitage), 
Irmão Michael Green (Austrália), Sr. 
Dyógenes Philippsen Araújo (Brasil 
Centro-Sul), Ir. Patricio Pino (Santa 
Maria dos Andes), Ir. Allan De Cas-
tro (Ásia Leste), Ir. Vincent de Paul 
Kouassi (Distrito da África Oeste), Ir. 
Omar Peña (América Central) e Ir. Co-
lin Chalmers (Arquivista Geral - Euro-
pa Centro-Oeste).

Em sua declaração, o Ir. Ernesto agra-

deceu também a todas as pessoas 
que continuam a oferecer seus ser-
viços nesta comissão e deu as boas-
-vindas aos novos membros.

Da mesma forma, ele enviou seu 
reconhecimento especial àqueles 

que terminaram suas funções, após 
vários anos de serviço. Entre eles, Ir. 
Antonio Martínez Estaún (L'Hermita-
ge), Ir. Spiridion Ndanga (PACE), Sra. 
Heloisa Afonso (Brasil Centro-Norte) 
e Ir. Michel Morel (L'Hermitage), que 
foi secretário da Comissão.

partilhar experiências de boas práticas e trabalho em eQuipe

encontro dos conselhos de missão das províncias da europa

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5016
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5012
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Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

Autobiografia do Ir. Mervyn
Nasci em 19 de junho de 1959, sendo o 
primogênito de três irmãos. Minha mãe 
era professora e meu pai era empresário. 
Ingressei no postulantado de Tudella, Sri 
Lanka, em 1973. Fiz o noviciado em Raga-
ma, Sri Lanka, e a profissão em agosto de 
1978.
Imediatamente depois do noviciado, comecei 

o ano do escolasticado no Sri Lanka, Negom-
bo. Depois de vários anos ensinando nas es-
colas maristas no Sri Lanka, passei 7 anos no 
Paquistão, como missionário.
Voltei ao Sri Lanka em 2000 e fui ecônomo 
provincial por dois mandatos e também con-
selheiro provincial. Em 2016, fui nomeado 
pelo Ir. Emili Turú, Provincial para um primei-
ro mandato.

O Conselho geral, depois de estudar os resultados da consulta realizada na província, reelegeu o Ir. Mervyn Percy Rohana 
Perera, provincial da Ásia do Sul, para um segundo mandato de três anos. O Ir. Mervyn iniciará seu mandato durante a 
celebração do próximo Capítulo provincial, que acontecerá de 19 a 24 de agosto de 2019.
A notícia foi dada no dia 10 de janeiro, através de uma carta enviada pelo Ir. Ernesto Sánchez, Superior geral, à Província 
de South Asia. Nessa carta, o Superior Geral agradeceu ao Ir. Mervyn por seu trabalho como Provincial até o momento e 
sua disponibilidade para continuar por um segundo mandato.

A cada semana o Boletim Notícias Maristas é enviado a 
mais de seis mil endereços eletrônicos. Temos um nosso 
próprio banco de dados que recolhe as inscrições e um 
pequeno programa que envia os correios com o arquivo 
PDF. Sabemos que muitos e-mails não chegam aos des-
tinatários, sobretudo por causa dos vários filtros que 
existem nos gestores de correio eletrônicos. Ao mesmo 
tempo, sabemos que nem sempre é possível abrir o PDF 
e ler com calma.
Por essas razões, decidimos adotar um novo método de 
envio e gestão da mailing list e também mudar a apre-
sentação do boletim.
A partir de março o boletim será enviado com Mail-
Chimp, um dos sistemas mais populares para a ges-
tão de mailing list e envio de material por e-mail. Será 
também MailChimp que gerenciará a lista de correios. 
Isso significa que pedimos a todos os interessados para 
renovar a própria inscrição e assim continuar receben-
do Notícias Maristas. Já é possível se inscrever na nova 
mailing list: https://goo.gl/uHEAi7 
O mês de março será um período de transição: no dia 05 
começaremos a enviar através do novo sistema e conti-

nuaremos, durante 
todo o mês, com 
o envio clássico. A 
partir de abril, No-
tícias Maristas será 
enviado exclusiva-
mente com Mail-
Chimp.
Mudaremos tam-
bém a apresenta-
ção das notícias. No e-mail que receberá aparecerão 
as últimas novidades, de maneira breve e imediata. Um 
link permitirá baixar o tradicional boletim, em PDF, que 
continuará sendo produzido como antes.
Contamos com a sua compreensão e também com a sua 
ajuda em difundir esse importante meio que promove a 
construção da Família Marista Global.
Faça já a sua inscrição (https://goo.gl/uHEAi7) e, para 
que o nosso boletim não seja considerado spam, acres-
cente o endereço  us15-cdab6a9b86-2947239a06@
inbound.mailchimp.com entre os seus contatos do seu 
programa de e-mail.

há 10 anos comunicando a vida e missão maristas

novidades no envio de notícias maristas
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eleito para um segundo mandato o provincial de south asia
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